
 
  

  

ـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين د و علي و آهلما الطّيعلى حمـــم العاملني وصلّى ا رب  حيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمدمحان الرالر بسم ا  

  

  
  

  ی دوست زنده در هر دو جهان ن�ست �ز كشته

    ی او را كه جهان زنده به اوست ام كشته كشته                                         

  ذات اهللا صمد را أحدي پي ن�د

                                                 بنده ام بنده ي او را كه ندا�ش انا هوست

   از در دوست در آ، جلوه گه دوست ب��

   ی دوست ه رخ دوست ن�ي� مگر از ديدهك                                              

  ی وی ی در�ا شد و ما �شنه خ� ما �شنه

    و�ن زالل از دل در�است كه ما را به سبوست                                           



  چون دلت آينه ى روي ن�و ن�ست فؤاد

  آينه ى روي ن�وست                                                روي آن آينه ب� ك

  گفتم از ّ� دها�ش به لب آرم سخ�

                                                حكم�ش �ست ز�انم كه در�ن ّ� مگوست

  ها چشم �را هر � �و از غم توست چشمه

    ی خون هر � �وست ای كه در باغ تنت، چشمه                                      

  تو بازي � و جان باخ� استبر � كوي 

                                              آ�ه بازي است درآخر همه بر اين � كوست

  ما كه باشيم كه در پاي تو از جان گذر�م

  در خم چو�ن تو گوست�و�ا را � و دل                                                  

   �ز روی تو ن�ستپ�ش ما از همه سو قبله

  روستا�ل� و روی تو عيان از همه وجه                                                     

  چهره ى نغز تو در پرده ى مغز من و من

  � درم پوست كه مغز آمده در پرده پوست                                                   

  گشت حس�ت� باران چو تنت از همه سو 

  سوی حق روی دلت از همه و از همه سوست                                              

  گشت از خون تنت كرب و بال دشت خ�

   اينک از تر�ت او صورت من ��ه بوست                                                   

  سجده بر خاک تو شا�سته بود وقت نماز

    ای كه از خون جب�نت به جب� آب وضوست                                                 

  



  هر كر�� �شود كشته بر آزادی خلق

    جز تو ای زنده كه جود و كرمت �دت و خوست                                          

  بر لب خشک تو جيحون رود از چشم ترم

    هر كجا رهگذرم بر لب �ر و لب جوست                                                

  زخم شمش� نديدم كه بدوزند به ت�

   جز جراحات عروق تو كه اين گونه رفوست                                                  

  �شنه اطفال تو در باديه �ردند و هنوز

    ی خ�ای �ت باديه پوست خ� بر چشمه                                                       

  ناو�م بر دهن آيد، كه نگو�م به ك�

    اصغرت را ز كمان، ت� سه پهلو به �وست                                                      

  تيغ فوالد كجا، روی لطيف تو كجا؟

    دل بر آن روی بگر�د اگر از آهن و روست                                                

 
 از �رفـان د�ـسوخته و دارای» فؤاد«م�زا فتح اهللا قد� كرما� متخلص به   :فؤاد كرما�

در كرمان متو� و  ق. ه١٢٧٠ی توانا در حدود سال  اين گو�نده. طب� �سيار لطيف و شيواست

آرام�هـش . به ر�ت حق پيوست .ق. ه�١٣٤٠س از حدود هفتاد سال زند� زاهدانه به سال 

ی ديوان فـؤاد بـه نـام  �موعه. قرار دارد �ی كوه سيدحس در سه كيلوم�ی كرمان در دامنه

شعر فؤاد �سيار با حال و گ�ا و دل�ش� است . رسيده است تاكنون بارها به چاپ» شمع �ع«

   .ها شمرد در شمار به��ن �رثيه و �را� وی را بايد

  

العاملنيو احلمد رب  


